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THÔNG BÁO
Kết quả tuyển dụng viên chức
Hội đồng BT-HT- TĐC thị xã Kỳ Anh
Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về
tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày
25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và
đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức và Thông tư số 04/2015/TTBNV ngày 31/8/2015 sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 15/2012/TT-BNV;
Căn cứ Văn bản số 7044/UBND-NC1 ngày 22/10/2019 của Ủy ban nhân dân
tỉnh về việc tuyển dụng viên chức;
Căn cứ Quyết định số 5109/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND thị xã
về việc ban hành Quy chế xét tuyển viên chức;
Ủy ban nhân dân thị xã thông báo một số nội dung sau:
1. Kết quả tuyển dụng viên chức Hội đồng BT-HT-TĐC thị xã đối với các
thí sinh tham dự (có danh sách kèm theo).
2. Yêu cầu thí sinh trúng tuyển có mặt tại Phòng họp tầng 1 - UBND thị xã
vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 14/02/2020 để xuất trình bản chính văn bằng, chứng
chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên (nếu có) theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng
để hoàn thiện hồ sơ dự tuyển theo quy định.
3. Đối với các thí sinh trúng tuyển đã thực hiện hợp đồng trong các đơn vị sự
nghiệp phù hợp với vị trí việc làm được tuyển dụng từ đủ 12 tháng trở lên có tham
gia bảo hiểm bắt buộc (nếu có), yêu cầu mang hợp đồng (bản gốc) và sổ bảo hiểm
xã hội (bản photo có công chứng) nộp bổ sung về UBND thị xã qua phòng Nội vụ
trước ngày 14/02/2020.
Ủy ban nhân dân thị xã thông báo để thí sinh tham dự kỳ xét tuyển viên
chức Hội đồng BT-HT-TĐC thị xã được biết và thực hiện./.
Nơi nhận:
- Sở Nội vụ;
- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã;
- Thí sinh dự thi;
- Trang Thông tin điện tử thị xã (để đăng tải);
- Lưu: VT, NV, HĐTT;
Gửi VB điện tử.
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DANH SÁCH
Trúng tuyển Viên chức Hội đồng BT-HT-TĐC thị xã
(Kèm theo Thông báo số: 244/TB-UBND ngày 10/02/2020 của UBND thị xã )
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